
Apátság könyvtára

Alapítása óta a 1074, tehát csaknem egy évezred van a bencés örökség
Admont gyűjteni és őrizni. Külön álláspontját e tekintetben az egyik
apátság könyvtára.

Ez a könyvtár az egyik legfontosabb kulturális emlékműve a
stájerországi és az egyik nagy általános európai késő barokk művészet.
"A nyolcadik csodája a világban", így a Admonter könyvtár, talán egy
kis lelkesedést, de teljesen indokolt, hiszen a korai 19. Századi
eszközökkel. Képvisel elérése évszázadok adattárakban a tudás,
amelyben megtalálhatók a művészeti és kulturális példa a története a
könyv - a kéziratok a középkori Admonter írásban iskolában a gyűjtött
ősnyomtatványok (a korai nyomtatott könyvek), a kibontakozott
könyvnyomtatás.

A könyvtár tekintik a Gesamtkunstwerk, amelyben a különböző
művészeti ágak (építészet, freskók, szobrok, írások és nyomtatott
anyagok) összevonják egyetlen cégbe - végső soron a központi szerepet
játszik a könyv a fejlesztés a bencés lungsgeschichte és szemléltetik.

A 1776 befejezett, késői barokk könyvtár terem apát Szent Máté Offner
(uralkodott 1751-1779) kezdeményezte és a Grazer építész Josef
Hueber (1715-1787) épült. Hueber követték az ötletek a
felvilágosodás: "Amint az elme is a hely felel meg a fény." Azzal a
hossza 70 m, szélessége 14 m és magassága 11 m (a központi kupola
12,7 m) az e három részre tagolt terület legnagyobb szerzetesi
könyvtár terem a világon. Hueber szolgált építészeti modellje az
Osztrák Nemzeti Könyvtár Bécsben.

Felvilágosult szellemben lélegezni a hét mennyezet freskóit, a 80 éves
Altomonte Bartolomeo (1694-1783) létrehozta a 1775 nyarán és 1776:
ők mutatják az állapota az emberi tudás a gondolkodás és beszél a
tudomány az isteni kinyilatkoztatás A központi kupola. A könyvespolc a
kupola egyedül kiadások a Biblia és az egyházatyák, az északi
csarnokában a teológiai irodalom, a dél-szobában a többi tudományág.

A toll szobrász Josef Stammel (1695-1765), amely egyik legfontosabb
barokk szobrász, faragott kiterjedt szobrászati díszítése a Díszterem.
Különleges híresség megszerezte a "négy utolsó dolgok", a csoport
négy nagyobb, mint az élet ábrázolása a halál, az utolsó ítélet, Heaven
and Hell.

Admonter A könyvtár műemlék a könyvkultúra, mennyire fontos a
regionális térben messze meghaladja. Másrészről, ez felajánl de
ugyanolyan értékes és átfogó forrást a történelem, a környező falvakra.
Az egész könyv gyűjtemény mintegy 200 000 kötet. A legértékesebb
kincse formája a több mint 1400 kéziratot (a 8. század) és a 530
ősnyomtatványt (korai nyomtatott könyvek által 1500).

Nyitva tartás:
28. Március - 7 November 2010, naponta 9-17 óra egyéni látogatók
tartott naponta 11.00 és 15.00 óra (8 fő), egy 40 perces sétát a
könyvtár.

Megjegyzés: A könyvtár nyitvatartási ideje Admonter tollat vezető
nélkül a látogatás során!

Legnagyobb kolostor könyvtár a világon,
mint egy hatalmas raktár a tudás az
emberiség!

Házigazda az apát Bruno Hubl értékes
könyveket a könyvtár kincsei

Lenyűgöző szobrok ékszerek a világ
legnagyobb kolostor könyvtára
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